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Forenings- og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø

PÅ VEJ IGEN!

Foto: Tage Jepsen
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Venø Kirke — kontakter

Sognepræst Per Mikkelsen
tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  
pm@km.dk
Enhver kan få en samtale med 
præsten.

Formand Ove Bjerre-Pedersen 
tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk

Kirkeværge Helle Gjern
tlf. 26 16 83 62,  
314hg@apoteket.dk

Kirketjener Arne Middelhede  
tlf. 22 16 85 64,  
amvenoe@hotmail.com

Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 21 43 22 79,  
munkandersengrethe@gmail.com 
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,  
ibjerrepedersen@hotmail.com

Organist Hans Sørensen

Graver, Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller  
Andersen, tlf. 96 84 92 09

Servicemedarbejdere  
Mads Brødbæk og  
Andreas Mejlholm Olsen

VENØ  SOGN
Ove Bjerre-Pedersens tale ved sammenkomsten på Venø Efterskole den 25. 
august: 

FARVEL OG TAK TIL PER OG KARIN
Venøboere har vidst, hvor du boede, og at døren altid har været åben. Det 
vidner opbakningen i dag også om.

Du har været et aktiv som præst og kollega i dit virke som præst ved 
Struer Kirke.

Som født medlem af Venø Menighedsråd har vi nydt godt af dine lede-
revner, det at kunne skære igennem og ved din medvirken til gode drøftelser 
og beslutninger omkring kirkens liv og virke... og i processen omkring 
restaureringen.  

Du lovede at blive i embedet til restaureringen var tilendebragt. Med 
arkitektens hjælp lykkedes det at trække den i 12 år. Da Michala Ekens 
alterkors var blevet indviet Palmesøndag i år, meddelte du, at du ønskede at 
gå på pension.

Per! Bag dig har stået en kvinde, du Karin, som kone og præstekone, men 
også som dig selv. En god sparringspartner, men også den, der har kunnet 
sige stop, når Per ikke selv har kunnet det. Du har for sognet været en fan-
tastisk gæstfri værtinde, både over for enkeltpersoner, og når der har været 
sammenkomster i præstegården efter advents- og høstgudstjenester. Du har 
sammen med Per givet sognet og øen så meget. Tak for det. 

Men også tak til sognet og øen, at I har givet Karin og Per så meget, at 
de har valgt at bosætte sig på sydenden af øen på Sønderskovvej nimmer 
nutten (19), der med provstinden som nabo er ved at udvikle sig til et 
præstekvarter.

Lykke til med et pusteår som pensionist. Men herefter må du nok forvente, 
at du bliver en jaget emeritus. Her må du Karin så være stopklods igen.

Fotos: Christian D. Mortensen
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. . . 
NY PRÆST
Hvornår får vi en ny præst, bliver der ofte spurgt? Hvornår skal I søge? Som 
det har været nu, har Per været 35 % præst hos os og de sidste 65 % har 
været ved Struer Kirke. Præstestillingen på Venø skal sættes ind i en større 
sammenhæng. Struer, Resen-Humlum og Venø har sendt deres ønsker til 
biskoppen med hensyn til den fremtidige struktur. 

For Venø har det største ønske været, at præsten på Venø bor i Præste-
gården. Provsten har meddelt, at hun har været til møde med biskoppen 
desangående, og at vi vil få svar/blive indkaldt til møde om det.

Derfor skal vi regne med, at der måske indtil jul vil være vikarer til gudstje-
nesterne. Det er primært præsterne fra Struer; Peter Krabbe Larsen og Thorkil 
Lundberg, der får tjenesten. 

Fra oktober måned gennemføres gudstjenesterne kl. 14:00, og vi opfor-
drer venøboere til at medvirke. Det er alt andet rarere både for præst og 
menighed, når der er god opbakning. Desuden er det vigtigt, at vi viser, at vi 
vil vores sogn og vores kirke.

Årets høstgudstjeneste
Det er sognepræst emeritus Lars Sandfeld, Hvidbjerg, der forestår høstguds-
tjenesten søndag den 15. september kl. 10:00. Som traditionen tro 
bærer børnene høstgaver ind i kirken. 

Efter gudstjenesten mødes vi i Præstegården til kaffe, boller, fællessang 
og amerikansk lotteri. I år skal I ikke forvente et fint pyntet præstehjem, 
da stuerne står tomme, men vi skal gøre vores bedste for, at det bliver en 
hyggelig komsammen.

/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre Pedersen

TAK
I forbindelse med vores fratræden som 
præstepar blev afskedsgudstjenesten 
den 25. august samt den efterfølgende 
sammenkomst på efterskolen så festlig 
og minderig, at den vil leve længe i 
vores erindring. 

Tusind tak til alle venøboere for den 
overvældende tilslutning, de mange 
taler, de lattervækkende sange og de 
mange, flotte gaver, vi fik. 

Vi vil tænke tilbage på de 12 år i 
embedet med taknemmelighed og 
glæder os over, at vi valgte at blive 
boende på øen.
/ Karin Kristensen og Per Mikkelsen, 
Sønderskovvej 19, Venø

VenøBoen

Erling Roseth (formand) 
tlf. 23 92 29 05, erli0055@hkcloud.dk

Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk

Berit Arberg Sauer (sekretær), Kristian 
Olesen (færgekontakt), Linda Tang 
Mortensen (ø-repræsentant), K.C. 
Olsen og Allan Bach. 

Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: 
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298.

venoe.dk/foreninger/venoeboen

Venø Børne- og Ungdomshus

Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 
10 gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling.

Priser for øboere:
1 dags leje:  150 kr.
Døgnleje: 350 kr.
2 døgns leje:  600 kr.

Priser for ”udenøs”:
1 dags leje:  500 kr.
Døgnleje: 800 kr.
2 døgns leje:  1.500 kr.

Henvendelse vedrørende udlejning og 
medlemskab skal ske til Mette Jaffke på  
tlf. 23 27 22 99. Et medlemskab koster  
kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen

Sygeplejerske på Venø 

Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.

Hjertestartere

 - Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
Nørskovvej 8.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2.

Se mere om Venø på: venoe.dk

Foto: Christian D. Mortensen
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VENØBOEN
BOSÆTNING OG  
FORENINGSARBEJDE I FOKUS
Så er endnu en sommer næsten gået.  
Vejret har været blandet, men der har været masser af 
liv på øen, og blandt andet kan en gruppe ildsjæle se 
tilbage på en vellykket festival. Det er super godt gået, 
og vi ser frem til, at succesen bliver gentaget til næste 
sommer.

Bestyrelsen havde sit første møde efter ferien den 
7. august. To vigtige emner blev diskuteret. Bosætning 
på Venø er stadig øverst på dagsordenen. Linda 
Mortensen har haft kontakt med Anja Beck Knudsen 
fra Sammenslutningen af Danske Småøer, og de har 
talt om muligheden for at tage kontakt til boligejere på 
Venø, der har deres hus til salg, for at tale med dem om 
muligheden for at udleje deres boliger. En gruppe venø-
boere kunne så udgøre et udvalg, der står for udlejning, 
rengøring, nøgleudlevering og så videre. På den måde 
kan man udnytte den eksisterende boligmasse og skaffe 
lejeboliger. Man har haft glæde af ordningen på andre 
øer. VenøBoen vil arbejde videre med idéen. 

Tanken om et bofællesskab for ældre venøboere, der 
ikke længere vil blive boende i et større hus, men gerne 
vil blive på øen under mere beskyttede forhold, bliver 
ved med at dukke op. På mødet besluttede VenøBoens 
bestyrelse at lave en høring blandt alle om interessen 
for dette. Denne høring opstod spontant allerede få 
dage efter, hvor Preben og Anette, Kimingen 4, indgav 
et forslag til VenøBoen netop om dette. De havde 
faktisk en tilføjelse, nemlig et forslag om at holde et 
møde om det. Og det står nu på bestyrelsens to-do liste 
for efteråret. Også dette kunne skaffe fri boligmasse på 
vores skønne ø, hvor der jo ikke kan bygges ret meget. 
Samtidig ville mange føle sig trygge og glade ved at 
skulle bo sådan, og Kommunen kunne måske se nogle 
fordele i forhold til den ældrepleje, de skal yde. Så det er 
bestemt noget af det, vi konkret kan og skal gå videre 
med.

Et andet vigtigt emne er organiseringen af for-
enings- og udvalgsarbejdet på Venø: Her vil jeg tillade 
mig at komme med et lidt langt og ret detaljeret referat 
af diskussionen: Den overordnede tanke er, at det 
kunne være hensigtsmæssigt, at vi ikke, i de forskellige 
udvalg og foreninger, arbejder for meget med noget, 
som andre også arbejder med, og som egentlig er dob-
beltarbejde. Nogle gange medfører det, at der skabes 
forvirring, og at der arbejdes i to retninger på samme 

idé. Det kan også give benspænd og besvær fx i forhold 
til at søge midler. 

I tilbagemeldingerne fra deltagerne på mødet med 
Henrik Brosbøl fra Herrup Bjergby Fællesforening, er 
der generelt enighed om, at vi skal og kan samarbejde 
mere på flere områder. Der er også enighed om, at 
den model, som Brosbøl fremlagde, ikke er en mulig 
model for Venø, idet mange foreninger har deres egen 
økonomi og lovmæssige rammer, og derfor ikke bare 
kan samles i én enkelt forening. 

I bestyrelsen har vi talt om, hvad det egentlig præcist 
er, vi gerne vil gøre bedre, og det er helt klart, at det 
handler om kommunikation mellem de udvalg og 
foreninger, der måske har et overlap i deres grundlag 
og arbejdsområde. VenøBoen kunne tænke sig en 
central rolle på den måde, at vi generelt blev holdt 
godt informeret af de forskellige udvalg og foreninger, 
og eventuelt deltog på møder og koordinerede med 
andre udvalg og foreninger, der kunne være relevante 
i sammenhængen. Det er altså ikke en paraply-funktion, 
men en mulighed for at koordinere forskellige idéer og 
tiltag via beboerforeningen. 

Det kunne også tænkes, at alle foreninger og udvalg 
mødtes en til to gange om året og udvekslede informa- 
tion og aftalte et eventuelt samarbejde. Hvis vi laver 
sådanne møder, vil vi være mere bevidste om, at det 
vi laver, er en del af en større helhed, og vi vil få større 
kendskab til hinanden.

Vi vil også se på, hvilke muligheder vores Facebook-
side kan have. Den bliver i forvejen brugt meget. 

VenøBoen vil arbejde videre med disse idéer og 
naturligvis inddrage de udvalg og foreninger, der er 
på øen. I øvrigt ser vi frem til et efterår med naturdage 
i den sidste weekend i september og VenøBoens 
generalforsamling i oktober.
/ VenøBoen – Berit Arberg Sauer

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
NATURDAGE PÅ VENØ
Den 28. og 29. september er der igen 
mulighed for gæster fra nær og fjern til at 
besøge Venø. Temaet er ”Naturdage på 
Venø”. 

Erfaringerne fra i fjor tyder på, at mange 
benytter eftersommerdagene og den gratis 
færgetransport til at få sig et kig på øen 
og benytte sig af venøboernes tilbud om 
arrangementer.

En anden erfaring fra sidste år er, at vejret 
spiller en stor rolle for antallet, der finder vej. 
Vi håber selvfølgelig på godt vejr – også fordi 
søndagen er Efterskolernes Dag – så forældre 
og deres børn, udover besøget på Venø Efterskole, får indtryk af rammerne 
for deres forhåbentlige 10 måneders Venø-ophold.

Programmet for Naturdagene på Venø er koordineret af VenøBoen og 
vedlagt denne udgave af VenøPosten.
/ VenøPosten – Red. 

GENERALFORSAMLING I VENØBOEN
Årets generalforsamling afholdes onsdag 23. oktober  
kl. 19:15 i spisesalen på Venø Efterskole.

Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag 10. september pr. 
mail: erli0055@hkcloud.dk.

Gå aktivt med: På generalforsamlingen skal der vælges flere bestyrelses-
medlemmer og suppleanter. Medlemmer af VenøBoen med lyst til at deltage 
i bestyrelsesarbejdet opfordres til at stille op til valget. Orienter gerne besty-
relsen om eventuel interesse. 

Spørgsmål til bestyrelsens arbejde kan rettes til den nuværende bestyrelse.

/ VenøBoen – Erling Roseth, formand

30 ÅRS JUBILÆUMSKONCERT
Som omtalt i augustudgaven af 
VenøPosten afholdes der 30 års 
jubilæumskoncert søndag den 
1. september kl. 15:15 på Venø 
Efterskole. Dreamers’ Circus spil-
ler skandinavisk folkemusik i ny 
forklædning på forskellige instru-
menter: Violin, guitar, synthesizer, 
piano, ukulele, harmonium m.fl. 

Det bliver en spændende 
eftermiddag med tre unge, fanta-
stisk dygtige og sammenspillede 
musikere. 

Velkommen til jubilæumskon-
cert i Venø Musik. Entre: 100 kr. for 
ikke-medlemmer.  
/ Venø Musik  
– Grethe Munk-Andersen 

Foto: Jan BendixPressefoto
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DET  SKER

FREDAGSBAR I HAVNEHUSET 
Tag din nabo under armen fredag den 13. september kl. 19:00-21:00 
og kom forbi Havnehuset for at ønske hinanden god weekend med en fæl-
lessang eller to. 

Venøs nye duo spiller et par glade sange eller tre, som man sagtens kan 
synge med på. Der er salg af øl, vand og vin til enhedspriser. De sultne kan 
købe røde pølser med brød. Det sædvanlige menukort er ikke tilgængeligt 
denne aften.
/ Venø Café og Havnehus – Carsten Nørager

SOUNDMAP VANDRENÅLEN
I forbindelse med lydfestivalen, Struer Tracks, har 50 fortællere i Struer sat lyd 
til Vandrenålen, som her på Venø er opstillet i Kirkeskoven. Med anvendelse 
af en app med overskriftens ord kan man via mobiltelefon lytte til historier 
fortalt af lokale beboere.

Under overskriften: ”Jeg kan huske” høres historier om lokalområdet og 
10 steder i Struer Kommune, der er med i programmet. ”Jeg kan huske” er 
skabt af lydkunstner Hans Sydow. Han har i sin komposition ”fanget” indtryk 
af folk og natur på de udvalgte steder og på ny måde.

Resultatet er blevet en fin mulighed for at få større viden om stederne 
og den lokale kultur. Et spændende og blivende bidrag til glæde for både 
gæster og 
venøboere. Prøv 
app’en af ved 
Venø Kirke og 
besøg de øvrige 
ni steder. Læs 
mere på www.
jegkanhuske.dk.
/ VenøPosten – 
Jan Bendix

BOLIGER TIL SALG

 - Klitten 6  
Pris: kr. 695.000 
Boligareal: 69 m2 

 - Høfden 5 (ny pris) 
Pris: kr. 1.095.000 
Boligareal: 122 m2 

Se nærmere på: edc.dk. Bestil 
et gratis salgstjek af din bolig.
/ Patrick Krarup Rasmussen 
EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk 
tlf. 97 85 19 00 
mail: 705@edc.dk

 - Klitten 7 

Se nærmere på: boligone.dk
/ Liselotte Kragh
BoligOne Mogens Kragh I/S
Voldgade 8-10 
7500 Holstebro
tlf. 97 42 12 52 
mail: lkr@boligone.dk

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix



7

DET  SKER
BADMINTON SÆSON 2019/20
Badmintonsæsonen står for døren. Vi begynder sæson 
2019/20 mandag den 16. september i Efterskolens hal.

Vi har hallen hver mandag fra kl. 16:45-17:45 og igen 
kl. 20:15-21:15. Skulle nogle, udover de, der spillede sidste 
år, være interesserede i at spille badminton, kan man henvende sig til Per 
Mygind på tlf. 22 67 80 85.

Vi hører også gerne fra dig, hvis du blot har lyst til at være afløser.
/ Venø GIF – Per Mygind

AKTIVITETSDAG OG FÆLLES ”GADEFESTER”
I stedet for den årlige gaderundboldsturnering har vi i GIF besluttet at afhol-
de en aktivitetsdag lørdag den 21. september og slutte dagen af med lidt 
festligheder. Det foregår alt sammen i og omkring hallen på Efterskolen.

Program:
Fra kl. 13:30-16:30: Aktiviteter for både børn og voksne i alle aldre.
Fra kl. 18:00 og resten af aftenen: Hyggemiddag, samvær og evt. folkedans.

Vi sørger for udstyr og aktiviteter om eftermiddagen. Øl og sodavand sælges 
om eftermiddagen. Kaffe må gerne medbringes.

Vi sørger for opstilling af borde og stole i hallen. Alle medbringer mad til 
et fælles ”tag selv bord” samt drikkevarer og service til eget forbrug. 

Vi forestiller os, at vi efter spisningen tager en fællessnak om, hvilke 
ønsker der er til aktiviteter i hallen hen over vinteren.

Man bestemmer selv, om man vil deltage både eftermiddag og aften eller 
kun én af delene.

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 17. september til GIF@venoe.dk 
eller via SMS til Dorte på tlf. 23 95 34 97. Skriv om du/I deltager hele dagen 
eller kun aften eller eftermiddag. 

Pris for deltagelse: 20 kr. pr. person / 50 kr. pr.  familie. Alle er velkomne, 
og vi glæder os til at se rigtig mange.
/ Venø GIF – Dorte Sauer

HVAD MED BILLARD?
Har du lyst til at spille billard, så spilles der i kælderen på Nørskov mandage 
fra kl. 14:00-16:00.

Nye interesserede kan henvende sig til GIF@venoe.dk eller på tlf. 23 95 
34 97.
/ Venø GIF – Dorte Sauer

VENØ BUSSEN FEJRER  
60 ÅRS JUBILÆUM
Vi inviterer til åbent hus og recepti-
on fredag den 11. oktober  
kl. 13:00–17:00.
/ Susanne og Knud Overgaard

FILM OG MAD 
Film og mad fredag 27. septem-
ber kl. 18:00 i Børnehuset.
Tilmelding via SMS til Flemming 
Damgaard: 27 29 66 00 eller Erling 
Roseth: 23 92 29 05.
/ Venø Børne- og Ungdomshus - 
Erling Roseth

Foto: Erling Roseth
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DET  SKER
STEDBUNDNE RESSOURCER
Overskriften er den faglige - men ikke sær-
lig mundrette - beskrivelse af de forhold, 
der sammen med beboerne kendetegner 
Venø.

Geopark Vestjylland er for tiden ved at dokumentere de stedbundne 
ressourcer i Geopark-området. 

På Venø har folkene bag projektet udvalgt områderne: Venø Kirke, 
Museumsfærgen Venøsund og Venø kartofler & lam. Optagelserne 
gennemføres af Chilbal Film og omfatter ikke samtaler med øboerne i den 
forbindelse.

Geopark Vestjylland har udgivet et nyt oversigtskort over geoparkens 
område med angivelse af udpegede oplevelsessteder: kortlink.dk/
geoparkvestjylland/ytbe.
/ VenøPosten – Red

VENØ OG LYSTFISKERI
I oktober fremlægges de første konkrete resultater af 
den indsats, som er gennemført i projektet: Lystfiskeri i 
Limfjorden, hvor der er fokus på fiskeri af havørred. 

På Venø er udpeget to områder, som i løbet af det 
kommende halve år vil blive markeret med skilte, der 
fortæller om mulighederne for fiskeriet, for overnatning, 
rensning af fangede fisk og for guidede ture for den 
interesserede lystfisker. 

Havørredfiskeri er populært hos både danske og udenlandske lystfiskere. 
Havørredfiskeri finder normalt sted uden for den sædvanlige ferieperiode – 
og er dermed med til ”at forlænge sæsonen” til glæde for turistaktørerne. 

Fur og Venø deltager i projektet, som bl.a. er finansieret af LAG 
Småøerne. Se mere om tider, steder, guides m.m. på havorredlimfjorden.dk.
/ VenøPosten – Jan Bendix

TRÆSKIBENE IGEN
Den årlige træskibssejlads: Limfjorden Rundt, når til 
Struer den 11. september og sejler fra Struer dagen 
efter. 

Som sædvanlig er Venø ”omsejlingspunkt”, så der er 
noget at se på de to dage. Vil man se mere til skibene 
og også møde gasterne, så er der mulighed på Struer 
Havn om eftermiddagen onsdag den 11. september. 
Læs mere på limfjordenrundt.dk.
/ VenøPosten – Red.

Færgetrafik 
i juli

 2019 2018
Passagerer ............ 28.378 .....28.876
Personbiler ............ 13.004 .....12.790
Busser ........................... 452 ...........390
Lastbiler ....................... 112 ...........156
Gods (tons) ....................38 ...........131
Cykler.........................1.300 ....... 1.804
Campingvogne ......... 112 ...........124

Foto: Jan Bendix



9

DET  SKER
KOMMUNEPLAN 2020
På VenøBoens vegne har formanden, 
Erling Roseth, i begyndelsen af august 
fremsendt beboerforeningens forslag og 
ønsker til den kommuneplan, som Struer 
Kommunes embedsmænd for tiden udarbejder.

I henvendelsen til Kommunen understreger VenøBoen behovet for ska-
belsen af rammer for et levedygtigt helårssamfund og dermed bosætnings-
muligheder for yngre familier samtidig med muligheden for nye boformer for 
ældre, der kan frigøre boliger til nytilflyttere. 

Det vil nødvendiggøre udpegning af områder til udstykning bl.a. til 
andels- og lejeboliger og forbedrede rammer for anvendelse af nedlagte 
landbrugsbygninger til boliger og mindre erhverv.

VenøBoen henviser endvidere til de forslag til initiativer, som er lagt frem 
i udviklingsplanerne: Venø – i fortsat udvikling, og som specielt lægger vægt 
på udvikling af ”Havnebånd” og ”Naturbånd”.

Forslaget til den kommende kommuneplan forventes færdiggjort i løbet 
af efteråret, hvorefter den sendes i høring, hvor VenøBoen har mulighed for 
at kommentere indholdet inden planens endelige vedtagelse.
/ VenøPosten – Red.

JØRN RIELS ARKTISKE SKRØNER
Foredragsgruppen er glade for at kunne intro-
ducere historiefortæller, skuespiller og dramati-
ker Lena Bjørn.

Fortælleaftenen finder sted torsdag den 
3. oktober kl. 19:30 i gildesalen på Nørskov.

Lena Bjørn har arbejdet med teater og 
historiefortælling hele sit arbejdsliv. Hun er 
medstifter af konsulentfirmaet Dacapo, og 
har i over 20 år brugt historiefortælling til at 
arbejde med personaleudvikling i både private 
og offentlige virksomheder. Nu har hun byttet om på prioriteterne, så hun i 
dag er fuldblods og fuldtids historiefortæller primært for voksne. Humoren er 
aldrig langt væk. Hun er et livstykke, der spreder glæde og godt humør. 

På Venø vil Lena Bjørn underholde med Jørn Riels lystige skrøner, som 
har et persongalleri bestående af elskelige og barokke særlinge fra fangst-
stationerne i det nordøstlige Grønland. Hør fx om Fjordurs hemmelige liden-
skab, om Emma, der var som lavet af lutter æbleskiver og om magisteren, der 
skulle studere bjørnenes sovevaner.

Pris 50,- kr./person, der inkluderer underholdningen, kaffe/the og kage. 
Vi ser frem til en dejlig aften.

/ Venø foredragsgruppe – Kirsten Jensen

Pressefoto

Doktor Bagges anagrammer

af Ida Jessen
Forlag: Gyldendal
ISBN-13: 9788702226928

Bogen handler om Vigand (Lil-
lys ægtemand) og hans syn på 
tilværelsen. Han skriver også 
dagbog og anagrammer. Hans 
liv er styret af pligt og dårlig 
samvittighed. 

Vigand bliver alvorligt 
syg, antagelig en form for 
mavekræft, men han fortsætter 
med at arbejde på trods af 
sygdommen. Han indvier ikke 
sin kone i sygdommen. 

Han giftede sig formo-
dentligt med Lilly, fordi han 
troede hun var gravid og ville, 
som det pligtmenneske han 
var, gøre hende en tjeneste. 
Samtidig ville han få sig en 
familie og en kone. 
 
Bedømmelse: 

LÆSEKREDSEN ANBEFALER
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DET  SKER
VENØ FESTIVAL  
– GENERALFORSAMLING  
OG FRIVILLIG FEST
Bestyrelsen for Venø Festival har i en mail til 
alle, der købte billetter til festivalen, inviteret til 
generalforsamling og efterfølgende fest for fri-
villige den 12. oktober. Generalforsamlingen 
begynder kl. 16:00 og den efterfølgende fest 
kl. 18:00. 

Bestyrelsen beder om tilmelding inden 
den 15. september. Tilmelding kan ske via 
linket her: www.place2book.com/da/choose_
ticket_sales_workflow?seccode=myk22m95iu

 Det endelige program for arrangementet mailes til de tilmeldte sammen 
med oplysninger om sted for afholdelse. 
/ VenøPosten – Red.

NYT TIL KØKKENET?
Velkommen til Tupperware-demonstration  
søndag den 15. september kl. 14:00 på  
Klitten 17.

Kom og nyd en kop kaffe sammen med 
naboen, mens Mona S. Larsen viser det sidste nye 
fra Tupperware. Der er flere gode tilbud, da det er 
deres fødselsdagsuge. 

Giv mig besked på tlf. 30 20 84 34 senest 
torsdag den 12/9, så jeg ved, hvor mange jeg skal lave kaffe og bage kage til. 

Husk der er garanti, så medbring evt. produkter, hvis du har varer, der 
skal indsendes. Glæder mig til at se dig – og naboen!
/ Laila Mejlholm Olsen, Klitten 17

VILD GULEROD
Vild gulerod er en skærm-
plante, som netop her sidst 
på sommeren er ganske let at 
genkende. Den har blomstret 
siden juni, og de afblomstrede 
skærme begynder nu at krølle 
sammen til en bold, som er 
helt karakteristisk for planten - 
det ligner en lille vindheks, og 
den spreder effektivt frøene, 
når den blæser af. Derudover 
har planten også en markant 
duft af gulerod særligt, hvis 
du nulrer bladene lidt mellem 
fingrene.

Vild gulerod bliver 30-80 
cm høj, og har 2-3 gange 
fjersnitdelte blade. Stænglen er 
kraftig og fyldt med stive hår. 
Den har flade, hvide skærme, 
hvor man ofte kan finde en rød 
blomst i midten. Denne menes 
at afskrække gulerodsgalmyg-
gen, da den forveksler den 
røde blomst med en galle lagt 
af en artsfælle, og myggen vil 
flyve videre og prøve at finde 
en blomst, der ikke er optaget.

Blomsten befrugtes af insek-
ter, og frøene spredes som 
nævnt med vinden. Den er 
almindelig udbredt i Danmark.
/ Tina Moustgaard Pedersen

Foto: www.biopix.dk

EFTERLYSTE PLANTER
VenøPosten fortsætter efter-
søgningen af øens sjældne 
planter. Finder læserne plan-
ten, så kontakt os på  
vp@venoe.dk med oplysninger 
om findested. På forhånd tak. 
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix
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FARVEL OG GODDAG
Sidst i juni sagde vi farvel til elevholdet 2018/19 – 74 dejlige unge menne-
sker skulle videre ud i livet til nye spændende oplevelser og udfordringer. Jeg 
har lovet at hilse jer alle fra eleverne. VenøPostens forsidefoto med klatre-
væggen og de mange elever er fra afslutningen.

Så er der atter liv på efterskolen – herligt! 93 dejlige elever startede 
søndag den 11. august på skoleåret 2019/20, og vi har nu været i gang i to 
uger. Eleverne er positive og fulde af god energi, vi er kommet rigtig godt i 
gang.

På grund af elevforøgelsen har vi ansat to nye lærere, Line Rokkedal og 
Lone Nørrum. Nyuddannede Line bor til leje i Ove Bjerre-Pedersens hus 
på Strømmen 8, hun underviser i tysk, matematik og friluftsliv samt diverse 
valgfag. Lone, som i mange år har været lærer på Nr. Nissum Efterskole, 
underviser i naturfag (fysik og kemi m.m.) og matematik. Ud over dette 
hjælper hun til med administrative opgaver. Lone bor i Hygum.

Pt. arbejder vi med renovering af klasseværelserne i kælderen – her bliver 
et spændende og anderledes undervisningslokale samt et nyt laboratorie og 
et nyt forfatterlokale. Ligeledes har vi fået nye stole i spisesalen og ”siddetrap-
per” i fællessalen. 

Jo, jo – der sker masser af spændende ting på efterskolen.
/ Venø Efterskole - Tage Jepsen

ÅBNINGSTIDER  I  SEPTEMBER

• • • •

Frisør Hylleberg

Åbent torsdage kl. 12:00-20:00
og fredage kl. 9:00-17:00

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

• • • •

Venø Galleri

Åbent efter aftale. 

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • • 

Venø kartofler & lam

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

• • • • 

Venø Kro

Torsdag, fredag og lørdag 
kl. 17:30-21:00. 

Lørdag den 28/9 kl. 11:30-14:00 og 
17:30-21:00 samt 

søndag den 29/9 kl. 11:30-14:00

Vi glæder os til at byde jer velkommen! 
Bestil venligst bord.

tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk

Fotos: Venø Efterskole

Foto: Jan Bendix
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1. september  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg

1. september  kl. 15:15 Venø Musik - 30 års jubilæumskoncert med  
  Dreamers’ Circus, Venø Efterskole

8. september  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg

11. september  Træskibssejlads, Limfjorden Rundt

13. september kl. 19:00 Fredagsbar i Havnehuset

15. september kl. 10:00 Høstgudstjeneste v/Lars Sandfeld

15. september kl. 11:00 Arrangement i Præstegården

15. september kl. 14:00 Demo-arrangement, Klitten 17 (tilmeld. 12/9)

21. september Kl. 13:00 GIF: Aktivitetsdag og fællesspisning (tilmeld. 17/9)

22. september  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/vikar

27. september kl. 18:00 Film og mad i Børnehuset

28.-29. september Naturdage på Venø

29. september kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Peter Krabbe Larsen

3. oktober kl. 19:30 Foredrag: Arktiske skrøner, Nørskov

Badning: Lørdage kl. 8:00 (mødested oplyses ved kontakt til tlf. 23 37 83 71)

Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal - første gang 16/9 

Billard, GIF: Mandage kl. 14:00 på Nørskov

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00, Hallen, Venø Efterskole

GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, Havnehuset 

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00-21:00, Efterskolens cykelskur 

Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

SEPTEMBER

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten oktober 
2019 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 26. september

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektroni-
ske forsendelsesmuligheder.

VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser opta-
ges. Redaktionen forbeholder sig ret til 
af pladshensyn at redigere og forkorte 
det indsendte materiale.

Kommentering af meningstilkende-
givelser kan ikke forventes at ske før i det 
følgende nummer af VenøPosten.

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen.

Abonnement: VenøPosten kan tegnes i 
abonnement ved henvendelse til udgi-
verne.

Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær

Korrektur: Marianne Pedersen 

Fotografer: Christian Dehnfeld Morten-
sen, Preben Friis og Erling Roseth

Trykning: Jan Bendix a/s 

venoe.dk/venoeposten

Venø-kalender
På venoe.dk findes en årskalender med 
alle registrerede ø-aktiviteter så langt 
frem, som arrangørerne indmelder dem. 
Brug kalenderen som værktøj i planlæg-
ningen og registrer via webmaster@
venoe.dk, når arrangementstidspunkt 
foreligger.

Næste gang vi ses
VenøPostens oktoberudgave er hos 
vores læsere den 2. oktober.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth


